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Fontos tudnivalók 
 

Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is!   

Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló 
helyet!  

Kérjük, kék színű tollat használjon! 
 
 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait!  

• Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 

 

 
    Eredményes munkát kívánunk! 
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I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 
1. A feladat az ókori Róma principatus rendszeréhez kapcsolódik.   
    Rendelje a táblázatban szereplő állításokhoz a megfelelő források sorszámát! 
 

1. „[…] elsősorban a senatori testületet kell teljes mértékben és azonnal felülvizs-
gálnod és megszűrnöd, mivel egyes nem alkalmas személyek a polgárháborúk 
során jutottak be a senatusba. Akikben valami erény lakozik, azokat tartsd meg, 
a többieket pedig taszítsd ki. De nehogy egyes kiváló embereket szegénységük 
miatt távolíts el, sőt az ilyeneknek add meg a rangjukhoz illő pénzösszeget.” 
 

2. „Állandó hadsereget is kell szervezni a polgárokból, alattvalókból és szövetsé-
gesekből, mégpedig minden egyes néptörzsből a szükség szerint, nagyobb vagy 
kisebb számban. Ezeknek zsoldot kell adni, és állandóan fegyverben kell 
állaniuk, szüntelenül gyakorolniuk a harc művészetét, meg kell tanulniuk a leg-
alkalmasabb helyen való táborvetést.” 
 

3. „Ne gondold, hogy azt tanácsolom, zsarnokoskodj a nép és a senatus felett, és 
taszítsd őket szolgaságba. ... Helyes és hasznos a te szempontodból és az állam 
számára az lesz, ha minden szükséges dolgot a legkiválóbb férfiakkal meg-
tanácskozol, anélkül azonban, hogy ... bárki ellentmondhatna, vagy akaratoddal 
szembeszállhatna. A háborúkat is a ti megbeszélésetek alapján kell folytatni, 
mindenki másnak pedig csupán a parancsot teljesítenie.” 
 

4. „Amíg nem voltunk ily sokan és szomszédainktól nem különböztünk lényege-
sen, jó államrendben éltünk, és szinte egész Italiát meghódítottuk. Amióta azon-
ban túljutottunk Italia határain, és szárazföldeken, szigeteken áttörve a tengere-
ket és földeket mind a mi nevünkkel és hatalmunkkal töltöttük meg, azóta sem-
mi jót nem tapasztaltunk.” (Augustus önéletrajza) 

 
 

Állítások Sorszám 

A nagy kiterjedésű birodalom nem kormányozható a hagyományos módon a köz-
társasági intézményekkel.  

A köztársasági hivatalok névleg továbbra is léteznek, de politikai súlyuk csökken.  

A senatus első embere a császár (princeps senatus), a testület politikai szerepe 
formálissá válik.  

A hatalom alapja a hadsereg, melynek legfőbb parancsnoka maga a császár.  
 

4 pont  
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2. A feladat a középkori, kora újkori szerzetesrendekre vonatkozik.  
    Egészítse ki a hiányzó szöveget, és nevezze meg a leírások alapján a szerzetesrende-

ket!                 (Elemenként 0,5 pont) 
 
a) A rend alapítója Assisiben élt a XII–XIII. század fordulóján. A szerzetesek 
.......................................................... fogadalmat tesznek, mert céljuk a javaktól, a becs-
vágytól, a szenvedélyektől való elszakadás.  Regulájuk fontosnak tartja a teremtett 
világ szeretetét, a napsugaras világszemléletet, a szolgáló szeretetet és a feltétlen 
engedelmességet Istennek. Magyarországi követői között találjuk Kapisztrán Szent 
Jánost és Tomori Pált. 

A szerzetesrend neve: ................................................................... 
 
b) A nyugati szerzetesség első rendje. Kolostorát 529-ben alapították Montecassinó-
ban. A rend tagjai engedelmességi fogadalmat tettek. A Regula előírta a kétkezi 
munkát. Jelmondatuk: „ora et labora”. Magyarországon már Géza idejében 
........................................................... nevű településen megtelepedtek. 

A szerzetesrend neve: ........................................................... 
 
c) A rend alapítója a baszk származású Inigo de Loyola, Izabella királynő főkincstár-
nokának apródja, majd katona. A pamplonai ostromnál megsebesült, s ez után 
határozta el, hogy Krisztus katonája lesz. A rend működését 1540-ben kezdte meg. 
Nagy szerepe volt az ............................................................ elindításában. Legjelentősebb 
magyarországi képviselője Pázmány Péter. 

A szerzetesrend neve: ........................................................... 
 

3 pont  
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3. Az alábbi feladat Luxemburgi Zsigmond uralkodásával kapcsolatos.  
    Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján!                 (Elemenként 1 pont) 
 
 

 
 
 
a) Azonosítsa a térkép alapján az alábbi jelmagyarázatokat! (Elemenként 0,5 pont) 

 ......................................................................... 
 
 ......................................................................... 
 
„1. Hogy a fonttal, mérleggel, öllel való mérés, a bornak, gabonának kimérése, s 
általában minden megmérhető és mázsálható dolognak kimérése és mázsálása 
minden városban, a mezővárosokban, várakban, s egyáltalán országunk határain 
belül mindenütt Buda városunk mértéke szerint történjék… 
2. Elrendeltük azonkívül, hogy az idegen kereskedőknek bármely városban posztót 
levágni és rőfönként eladni, sőt egyszerre hat végnél kevesebbet eladni semmikor, 
még vasárnapokon se legyen szabad, ha ugyan azoknak a kereskedőknek van hat 
vagy ennél több darab posztójuk. 
Hogyha másként mernének cselekedni, minden vég posztót, melyet jelen rendelés 
ellenére eladtak, elidegenítettek vagy elcseréltek, valamint az azokért netalán fizetett 
pénzt is el kell tőlük venni. 
12. Ezenfelül, ha azoknak a városoknak a polgárai, melyeket újonnan létesítettünk és 
amelyeket más városok szabadságaival láttunk el, bíráik és esküdtjeik ítéletében és 
határozatában megnyugodni nem akarnának, megannyian ahhoz a városhoz, 
amelynek szabadságaival élnek vagy tárnokmesterünkhöz fellebbezhetnek.” (Az 
1405. évi városi dekrétumokból) 

o  tárnoki városok 
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b) Fogalmazza meg saját szavaival a dekrétumban olvasható királyi intézkedések lé-
nyegét                   (3 pont) 

1. pont............................................................................................................................................ 

2. pont............................................................................................................................................ 

12. pont.......................................................................................................................................... 
 
 
c) Magyarázza meg, miért nem fellebbezhettek a jobbágyok a tárnokmesterhez!  

                (1 pont) 
...................................................................................................................................................... 
 

5 pont  

 
 
4. A következő feladat a XVIII. századi Európa hatalmi konfliktusaival kapcsolatos. 
     Oldja meg a feladatokat ismeretei és az ábra alapján!             (Elemenként 1 pont) 
 

 
 
a) Nevezze meg az ábrán bemutatott háborút, és határozza meg kezdő és befejező 
     évszámát!                   (2 pont) 

A háború neve: .........................................................................Időpontja: ................................... 

b) Nevezze meg azt a magyarországi eseménysort, mely a háborúhoz kapcsolódott!  
 (1 pont) 

....................................................................................................................................................... 
 
c) Magyarázza meg, hogy milyen érdekek álltak az Ausztria által összehozott szövetség 

mögött!                   (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 
 

4 pont  
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5. Az alábbi  megállapítások a XVI–XVII. századi három részre szakadt Magyarország-
ra vonatkoznak.  

    Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a megállapítások! Válaszát röviden indokolja! 
Választását + jellel jelölje!  

(Indoklással együtt 1 pont) 
 

Megállapítások Igaz Hamis Indokolás 

  

  
a) A szultán uralma alatt álló 

mezővárosok gazdasága 
nem fejlődött.   

…………………..………………………. 

……………………..……………………. 

………………………..…………………. 

  

  

b) A földesúri majorságok 
területét növelték az 
agrárárak csökkenése 
miatt.   

…………………..………………………. 

……………………..……………………. 

………………………..…………………. 

  

  
c) Az európai munkamegosz-

tás hátráltatta a hazai ipar 
fejlődését.   

…………………..………………………. 

……………………..……………………. 

………………………..…………………. 
 

3 pont  

 
 
6. Az alábbiakban a nagy francia forradalommal kapcsolatos forrásokat olvashat.  
    Válaszoljon a kérdésekre a forrásrészletek tanulmányozása után! (Elemenként 1 pont) 
 
„A szabadságot erőszakkal kell megvalósítani, és eljött a pillanat, amikor ideiglene-
sen meg kell szervezni a szabadság zsarnokságát, hogy eltiporjuk a királyok zsarnok-
ságát.” (Marat, 1793) 
 
„Ha a népi kormány feladata békében az erény, akkor a népi kormány feladata a 
forradalomban az erény és a terror egyszerre: az erény, amely nélkül a terror végze-
tessé válik, a terror, amely nélkül az erény tehetetlen.” (Robespierre) 
 
„Nemcsak az árulókat, hanem a közömbösöket is meg kell büntetnetek, mindenkit 
meg kell büntetni, aki a forradalomban passzív és semmit sem tesz érte.” (Saint-Just) 

 
a) Nevezze meg, mely politikai irányzathoz tartoznak a források szerzői!       (0,5 pont) 

....................................................................................................................................................... 

b) Milyen közös motívumokat tartalmaznak a különböző szerzőktől való idézetek? 
Nevezzen meg kettőt!              (0,5 pont) 

....................................................................................................................................................... 
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c) Határozza meg, melyik évben ítélték el ezen irányzat magyarországi képviselőjét, 
Martinovics Ignácot!                 (1 pont) 

....................................................................................................................................................... 

d) A felvilágosodás mely eszméinek, alapelveinek mondanak ellent a forrásban megfo-
galmazottak? Nevezzen meg kettőt!               (1 pont) 

....................................................................................................................................................... 
 

3 pont  

 
 
7. Az ábra a reformkori magyar országgyűlés működését mutatja.  
    Kik vehettek részt személyesen az országgyűlés felsőtábláján? Húzza alá a helyes vá-

laszt!  
(Elemenként 0,5 pont) 

 
 

 
 
a) A pécsi püspök              részt vehetett  –  nem vehetett részt 
 
b) A mindenkori zsidó főrabbi            részt vehetett  –  nem vehetett részt 
 
c) A megözvegyült mágnásfeleségek pl. Zichy grófné      részt vehetett  –  nem vehetett részt 
 
d) A bárói ranggal rendelkező felnőtt férfiak          részt vehetett  –  nem vehetett részt 
 
e) A távollévő mágnásokat képviselő köznemesek          részt vehettek  –  nem vehettek részt 
 
f) A szabad királyi városok képviselői           részt vehettek  –  nem vehettek részt 

 

3 pont  

 

FELSŐTÁBLA 
elnöke a nádor 
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8. A feladat az 1870–1910 között létrejött európai szövetségi rendszerekkel kapcsolatos.  
    Oldja meg a feladatokat a térkép felhasználásával! 
 

 
 
a) Kösse össze vonalakkal a részt vevő országok fővárosait az alábbi katonai szövetsé-

gekben! A vonalakra írja rá a szövetség számjelét!            (Elemenként 0,5 pont) 
 
  1.  a három császár szövetsége         2.  a hármas szövetség            3. a „hármas antant” 
 

b) Az 1. és 2. sorszámú szövetségekben mely európai ország politikai szándékai érvénye-
sültek meghatározó módon?             (0,5 pont) 

....................................................................................................................................................... 

c) Nevezze meg azt a politikust, aki meghatározó szerepet játszott e szövetségek megkö-
tésében!                (0,5 pont) 

....................................................................................................................................................... 

d) Röviden fogalmazza meg, mely cél vezette a szövetségek kialakításában!           (1 pont) 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

e) Mely földrajzi területen lévő ellentétek megszűnése tette lehetővé a „szívélyes” 
megállapodás megszületését?              (0,5 pont) 

....................................................................................................................................................... 

4 pont  
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9. Az alábbi kiáltványt 1918 őszén az új magyar kormány adta közre.  
    Oldja meg a feladatokat a források alapján!                                      (Elemenként 1 pont) 
 
„A háború rosszul végződött azokra, akik megkezdték. Királyok elpusztultak, az 
urak legyengültek. Az Isten is úgy akarta, hogy az győzzön, aki legtöbbet szenvedett: 
a nép. Ma már nincs király, aki saját hatalmáért halálba küldhessen benneteket isme-
retlen országokba. Az urak hatalma megszűnt. Jött az igazságos forradalom, elkül-
dötte a királyokat és helyettük a szabad nép által választott népkormány intézi ezen-
túl az ország sorsát… 
A nép rendjét úgy akarja megcsinálni a kormány, ahogy Amerikában a bölcs Wilson 
elnök tanítja. Minden nép a maga területén, megyéjében, járásában, falujában maga 
határozzon afelett, milyen nyelven akar tanulni, bírájával, jegyzőjével beszélni. Azért 
ad a népköztársaság minden férfinek és nőnek választójogot, hogy beleszóljon min-
denki az ország, a megye, a község dolgába. Ti is beleszólhattok ezután abba, hogy 
kié legyen a föld és mennyi bért kapjon a munkás…” (gróf Károlyi Mihály 1918. 
november 23-i kiáltványa) 
 
a) Melyik XIX–XX. századi eszme hatása mutatható ki a kiáltványban? 
....................................................................................................................................................... 

b) A demokratikus jogokkal kapcsolatban milyen fontos változtatásokat fogalmaz meg a 
kiáltvány? Nevezzen meg kettőt! 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

c) Nevezzen meg két olyan társadalmi csoportot, melyeket a kiáltványban megfogalma-
zott ígéretek kedvezően érintettek!                                                   (Elemenként 0,5 pont) 

....................................................................................................................................................... 

3 pont  
 
 

10. Az alábbi feladat a Kádár-korszakkal kapcsolatos.  
        Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! 
 
„Harminc évvel ezelőtt, 1956-ban, nem a rossz gazdálkodás ellen lázadtak fel a 
magyarok; hanem a nemzeti önrendelkezésért és a politikai szabadságért. A vereség 
és a terror szörnyű megrázkódtatásainak hatására az emberek többsége nem látott 
más kiutat, mint a magánboldogulást. E kiút költsége nemcsak az önkizsákmányolás, 
az egészség megromlása és a nagy rész szegénysége, hanem a polgárjogok hiánya 
is.” (Kemény István szociológus, 1988) 
 

A születéskor várható élettartam 
 férfi nő 
1970 66,31   72,08      
1980 65,45   72,70      
1990 65,13   73,71      
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 1960 1970 1980 1983 1994 
Hűtőgép 1 35 87 97 103 
Mosógép 19 70 91 95 103 
Porszívó 4 38 76 82 91 
Személygépkocsi 0 6 26 32 36 
Motorkerékpár 7 16 21 20 11 
Rádió 73 101 142 154 194 
Televízió 5 66 99 105 113 
Lemezjátszó 5 15 29 34 19 
Magnetofon 2 9 37 47 12 

A fontosabb tartós fogyasztási cikkek 100 háztartásra jutó száma 
 
 

A Magyarország és néhány más ország közötti fejlődési 
ütem eltérését mutató arányszám az egy főre jutó nemzeti 

jövedelem, illetve hazai termék alapján Országpárok 

1937 1960 1970 1980 
Ausztria / Magyarország 1,58 1,80 1,96 1,91 

Olaszország / Magyarország 1,12 1,16 1,43 1,36 

Spanyolország / Magyarország 0,79 0,78 1,04 1,12 

Görögország / Magyarország 1,76 0,67 0,76 0,86 

(A szám növekedése a fejlettségbeli különbség növekedését jelenti.) 

 
a) Nevezzen meg egy gazdasági tényt, amely a Kádár-korszakban zajló kedvező gazdasá-

gi folyamatokra utal!                 (1 pont) 
...............………………………………………………………………………………………… 

b) Nevezzen meg két társadalmi problémát a korszakból!            (1 pont) 
...............………………………………………………………………………………………… 

c) Nevezzen meg egy tényt, amely alátámasztja, hogy jelentősen változott az életmód  a 
Kádár-korszakban!                 (1 pont) 

...............………………………………………………………………………………………… 

d) Elősegítették-e a gazdasági, társadalmi, életmódbeli változások Magyarország felzár-
kózását a fejlettebb régiókhoz? Indokolja válaszát!            (1 pont) 

...............………………………………………………………………………………………… 

4 pont  
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11. Az alábbi feladat a jelenkori történelemmel kapcsolatos.  
      Értelmezze a karikatúrát és oldja meg a feladatokat! 
 

 
(Gazdasági teljesítmények Mrd. dollárban) 

 
a) Nevezze meg a karikatúrán ábrázolt országok (gazdasági övezetek) együttműködési 

területeit! Említsen kettőt!                (1 pont) 
…………………………………………………………………………………….........………. 

…………………………………………………………………………………….........………. 

b) Döntse el, hogy melyik ország (gazdasági övezet) fejlődött legdinamikusabban  
1957–1970 között!  

(0,5 pont) 
…………………………………………………………………………………….........………. 

c) Nevezze meg az országok (övezetek) közötti különbségek csökkenésének egy okát! 
 (0,5 pont) 

…………………………………………………………………………………….........………. 

d) Fogalmazza meg a karikatúra szerzője által megrajzolt történelmi szituáció lényegét!  
(1 pont) 

…………………………………………………………………………………….........………. 

e) Magyarországnak a karikatúrán szereplők közül ma mely országgal (övezettel) a leg-
jelentősebbek a gazdasági kapcsolatai?              (1 pont) 

:..................................................................................................................................................... 
 

4 pont  
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12. A feladat a mai magyar alkotmánnyal kapcsolatos.  
       Döntse el a forrás szövege alapján, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy hamisak! 
          (Elemenként 1 pont) 
 
„A képviselők legalább egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban – a miniszter-
elnöki tisztségre jelölt személy megjelölésével – bizalmatlansági indítványt nyújthat 
be. A miniszterelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt a kor-
mánnyal szemben benyújtott bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni. Ha az in-
dítvány alapján az országgyűlési képviselők többsége a bizalmatlanságát fejezi ki, az 
új miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni.” (A Magyar 
Köztársaság Alkotmánya 39/A§(1)) 
 
 

Megállapítás (Elemenként 1 pont) Igaz Hamis
a) Az érvényes bizalmatlansági indítvány egyik feltétele az új miniszter-

elnök személyének megjelölése. 
  

b) Ha az Országgyűlés kifejezi bizalmatlanságát a kormánnyal szemben, 
ki kell írni az új választásokat. 

  

c) Ha az Országgyűlés bizalmatlanságot szavaz a kormánynak, akkor az 
Országgyűlésnek le kell mondania. 

  

d) Ha az Országgyűlés elfogadja a bizalmatlansági indítványt, a minisz-
terelnökkel együtt a kormány minden minisztere is távozik posztjáról. 

  

 

4 pont  
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I. Egyszerű, rövid feladatok Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

 1. Az ókori Róma 4   
 2. Szerzetesrendek 3  
 3. Zsigmond uralkodása 5  
 4. A XVIII. századi nagyhatalmi konfliktusok 4  
 5. A XVI–XVII. századi Magyarország 3  
 6. A francia forradalom 3   
 7. A reformkori országgyűlés 3  
 8. A szövetségi rendszerek 4  
 9. Az őszirózsás forradalom 3  
10. A Kádár-korszak 4  
11. Jelenkor 4  
12. Mai magyar alkotmány 4  
Összesen 44   

 
 
 
 

 javító tanár  
 
 
 
 
 

   

Elért 
pontszám

Programba  
beírt 

pontszám  
 I. Egyszerű, rövid feladatok      

      
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási 
rész üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. 
összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Fontos tudnivalók 
 

Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is!   

Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló 
helyet!  

Kérjük, kék színű tollat használjon! 

 
A feladatok megoldásához tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait!  

• Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 

• Használja minden feladat megoldásához a megengedett segédeszközöket: a Történel-
mi atlasz térképeit és a Magyar helyesírási szótárt! 

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 
A szöveges, kifejtendő feladatok elkészítéséhez az alábbi munkamenetet javasoljuk: 
 

1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát! 
2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a Történelmi atlaszt! 
3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (fejlődés, változás, termelés stb.), illetve 

az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), 
melyekkel az adott probléma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következtetéseket!  
5. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 
6. Tárja föl a probléma előzményeit, okait, következményeit! 
7. Fogalmazzon meg feltételezéseket, magyarázatokat! 
8. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit (pl. nevek, évszámok), nézőpontját, véle-

ményét! 
9. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 

10. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is! 
 
Tájékoztatásul: 

Az esszék javításának szempontjai:  

• a feladat megértése, 

• megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

• a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége. 

Eredményes munkát kívánunk! 
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Olvassa el figyelmesen! 
 
A következő feladatok közül összesen négyet kell kidolgoznia. 
 
Az alábbi szabályok alapján kell választania:  
Kidolgozandó: 

kettő rövid, és kettő hosszú feladat, melyek közül mindegyik más-más korszakra és 
legalább kettő a magyar történelemre vonatkozik.  

 
 
Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

 

 Sorszám Korszakok, témák A feladat típusa 

13. A népvándorlás rövid 

14.  Athén és Spárta   hosszú 

15. A nők helyzete a XX. században rövid 
Egyetemes 
történelem 

16. Szovjetunió terjeszkedése 1945 után  hosszú 

17. Az Árpád-kori gazdasági élet rövid 
18. A magyar haderő átalakulása (X–XV. század) hosszú 

19. Mária Terézia és a rendek rövid 
20. Nemesi életforma a reformkorban hosszú 

21.  A klebelsbergi kultúrpolitika  rövid 

Magyar 
történelem 

22. A Kádár-korszak gazdasága hosszú 
 
 
Ellenőrizze választása helyességét az alábbi táblázat kitöltésével!  
 

A feladatválasztás szempontjai Igen 
Négy feladatot választott?  
Legalább két magyar történelmi feladatot választott?  
Legalább egy egyetemes történelmi feladatot választott?  
Két rövid és két hosszú feladatot választott?  
Mind a négy kiválasztott feladata különböző korszakból való?  
(A táblázatban a korszakokat a kettősvonal választja el.) 

 

Egyértelműen jelölte feladatválasztásait?  
 
A feladatok közül csak a választott négyet dolgozza ki, a többit hagyja üresen! 

A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 
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13. A feladat a népvándorlás korával kapcsolatos.                         (rövid) 
Mutassa be a források és ismeretei felhasználásával a népvándorlás legfontosabb 
mozzanatait! Sorolja fel a népvándorlást követően létrejövő államokat, és magyaráz-
za meg, hogy miért a birodalom nyugati fele esett áldozatul a barbárok támadá-
sainak! 
 

 
 

„Ki hinné, hogy Róma, amely az egész földkerekség fölött aratott győzelmekre épült, 
most egyszerre megdől, és népének nemcsak anyja lesz, hanem sírja is? Hogy a 
hajdan uralkodó Város keleti, egyiptomi, afrikai partjait rabszolgák és szolgálóknak a 
sokasága népesíti be? Ostromolják Rómát, a polgárok életét arannyal váltják meg, s 
miután kifosztották őket, újból bekerítik, hogy vagyonuk után életüket is elveszítsék. 
Elfoglalják a Várost, amely az egész világot magában foglalta. Sőt, mielőtt bevennék, 
éhen pusztul. Ki tudná elmondani azt a gyászos pusztulást, ami ezen az éjszakán 
végbement? A földkerekség összeomlik, s a nagy hírű Várost, a Római Birodalom 
fővárosát egyetlen tűzvész elemésztette. Nincs tartomány, amely ne volna tele római 
menekültekkel.” (Hyeronymus latin író) 
 

„A hunok népe, melyről a régi írások alig emlékeznek meg, a Maeotis mocsarain túl, 
a Jeges-óceán mellett tanyázik: vadsága minden képzeletet felülmúl.  
Ennek a népnek minden tagja éjjel-nappal lóháton intézi ügyeit, így eszik és iszik, és 
az állat keskeny nyakára dőlve alszik.” (Ammianus Marcellinus, IV. század) 
 

„A gótok 376-ban Trákiában megszállták a Duna partjait, majd követeket küldtek 
Valens császárhoz, és alázatosan kérték befogadásukat a birodalom területére. 
Megígérték, hogy békében fognak élni, és ha a helyzet követeli, csapatokat is állí-
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tanak. A határokon túlról, az északi népek mozgolódásáról érkező ijesztő híresztelé-
seket hallva a hízelgés szakértői még nagyobbnak tüntették fel a császár szerencséjét, 
amely íme a világ végéről annyi újoncot hoz és kínál fel neki váratlanul. A tisztán 
nem látó illetékesek ügybuzgalma így készítette elő a római világ pusztulását.” 
(Ammianus Marcellinus) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Elérhető Elért Szempontok pont 
Feladatmegértés 4  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Források használata 6  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 8  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
Összpontszám 28  
  OSZTÓSZÁM 4 
Vizsgapont 7  
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14. A feladat az ókori Görögországgal kapcsolatos.                                 (hosszú) 
Hasonlítsa össze a források és ismeretei felhasználásával Athén és Spárta politikai 
intézményrendszerét! Válaszában mutassa be az egyes intézményeket, és térjen ki a 
két polisz eltérő politikai berendezkedésének társadalmi okaira! 

 
 

 
 
„Olyan alkotmánnyal élünk, amely nem igazodik szomszédaink törvényei után, s in-
kább mi magunk szolgálunk például, mintsem hogy utánoznánk másokat. A neve 
pedig, mivel nem kevesekre, hanem a többségre támaszkodik: demokrácia.” 
(Thuküdidész: A peloponnészoszi háború – Periklész beszéde az athéni demokráciáról) 
 

 
 
 

„Mert az állam, amely addig mint valami hinta, hol a királyok (azaz a türannisz), hol 
pedig a tömeg (azaz a demokrácia) felé lengett ki, most azzal, hogy az öregek tanácsá-
ban ilyen támaszra talált, amely egyensúlyát is biztosította, a legszilárdabb rend álla-
potába jutott: a huszonnyolc vén mindig a királyokhoz csatlakozott, ha szembe kellett 
szállni a demokráciával, viszont a népet erősítette, amikor arról volt szó, hogy türan-
niszra ne kerülhessen sor.” (Plutarkhosz: Lükurgosz életrajza) 
 

 

 
GERUSZIA 

(vének  
tanácsa) 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Elérhető Elért Szempontok pont 
Feladatmegértés 8  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 6  
Források használata 10  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 12  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 8  
Összpontszám 48  
  OSZTÓSZÁM 3 
Vizsgapont 16  

 
 
15. A feladat a nők helyzetének XX. századi változásaival kapcsolatos.            (rövid) 

Mutassa be a források és ismeretei felhasználásával a női szerepek változásának 
társadalmi-gazdasági okait, körülményeit és következményeit! 

 
„A rabszolgaság már rég letűnt, a jobbágyság is a múlté; a felekezetek testvérekké 
lettek, csak a férfi és a nő között van még óriási jogi és társadalmi különbség. Nem 
nyitjuk meg nekik ugyanazon pályákat, mint a férfiaknak; a tudomány csarnokába 
csak kivételesen eresztjük be őket; más erkölcsöket állítunk fel számukra, s az irántuk 
való udvariasság szép kötelességének ürügye alatt megfosztjuk őket a jogi önvé-
delemtől és a demokrácia előnyeitől.” (Máday Andor, 1913) 
 
Kronológia: 

1867 a zürichi egyetem Európában elsőként fogad női hallgatókat. 
1870 Angliában a nőt elismerik mint jogi személyt. 
1903 a Nők Társadalmi és Politikai Egyesületének létrejötte  
            (a szüfrazsett mozgalom kezdete). 
1918 Angliában kiterjesztik a nőkre a választójogot. 
 
„A XIX. század végétől kezdve a hivatali, a bolti munka és bizonyos szolgáltatások – 
telefonközpontok, betegszolgáltatás –  egyre több női munkaerőt igényelt. A harma-
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dik szektor fokozatosan terjeszkedett. [...] A II. világháborúig politikailag elképzelhe-
tetlen volt bármely országban, bármilyen körülmények között egyetlen nő is politikai 
vezető szerepben.” (E. J. Hobsbawm XX. századi történész) 

 

 
A nők szavazati jogának kiterjesztése néhány európai államban 

 
 

 Százalék Millió fő 
Kisegítő 36,0 4,1  
Munkásnő 30,5 3,5  
Alkalmazott és tisztviselő 12,5 1,4  
Háztartási alkalmazott 11,4 1,3  
Önálló 9,6 1,1  

A dolgozó nők foglalkozás szerinti megoszlása Németországban az 1920-as évek elején 
 

       
       Telefonos kisasszonyok a XIX. század végén                        Választójogért tüntető nők az USA-ban 
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Elérhető Elért Szempontok pont 
Feladatmegértés 4  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Források használata 6  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 8  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
Összpontszám 28  
  OSZTÓSZÁM 4 
Vizsgapont 7  

 
 
16. A feladat a Szovjetunió 1945 utáni európai szerepével kapcsolatos.                (hosszú) 

Mutassa be a források és ismeretei alapján, hogy milyen történelmi hagyományok 
alapján terjesztette ki a Szovjetunió befolyási övezetét a világháborút követően! 
Válaszában arra is térjen ki, hogy mik voltak a terjeszkedés eszmei magyarázatai! 
 

„Senki sem tudja, mit szándékozik tenni Szovjet-Oroszország és nemzetközi kommu-
nista szervezete a közvetlen jövőben, sem azt, hol vannak a korlátai, ha vannak 
egyáltalán korlátai expanziós és követőket toborzó irányzatainak. 
A Balti-tenger partján fekvő Stettintől az adriai-tengerparti Triesztig vasfüggöny 
ereszkedik le Európára..” (Churchill fultoni beszédéből, 1946) 
 

„A forgatókönyv első lépéseként az ország megszállását felszabadításként fogalmaz-
zák meg. [...] A forgatókönyv következő fejezete a megszállt állam demokratikus 
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ujjászervezése, mely időszakban a Szovjetunió [...] látszólag nem avatkozik bele a 
belügyekbe, és szabad utat enged a többpártrendszeren alapuló demokratikus beren-
dezkedésnek. Ennek keretében a Szovjetunió támogatja az új kormányok intézkedé-
seit, az újjáépítés, a földreform és a nagybankok, részvénytársaságok, bányák államo-
sítása terén. E folyamatok közben minden szovjetek által megszállt országban a 
belügyminiszter személye csakis kommunista pártállású lehetett. Ez a tény tette lehe-
tővé a bolsevizálás döntő szakaszának előkészítését, hiszen a kommunista párt irá-
nyításával a rendőrséget kommunista rendőrséggé szervezte át, illetve létrehozták az 
állambiztonsági alakulatokat és a határőrséget. [...] a harmadik, negyedik évben a 
belügyminiszter egy tollvonással betiltja az összes politikai pártot, és képviselőit 
megfosztják mandátumaiktól. Ezt követően bevezetik az egypártrendszert.” 
(Dancsházy Sándor: Antikommunista kiáltvány, 1990) 

 

 
A szovjet övezet a II. világháború után 
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17. A feladat az Árpád-kori magyar gazdasági élettel kapcsolatos.                          (rövid) 
Mutassa be a források és ismeretei alapján az átalakuló gazdasági viszonyokat, és 
válaszában arra is térjen ki, miként befolyásolták ezek a társadalmi átalakulást! 

 
„Úgy tűnik, német ihletésre hozta létre István az államszervezet fontos középszintű 
egységét, a vármegyét. Tekintettel arra, hogy István uralma a dunántúli és nyugat-
felvidéki területre terjedt ki, az első vármegyék is ott létesültek… ” (Kristó Gyula: Az 
Árpád-ház, 1988) 
 

„Ezt a régtől Pannóniának nevezett tartományt, mivel köröskörül erdőségek és he-
gyek, főként az Appenninek [Kárpátok] övezik, amelynek belseje a róna tágas síksá-
ga, és amely a folyók és folyamok futásától ékes, a különböző fajú vadakban dús er-
dőkben bővelkedik […] az említett ország kb. 70 vagy több ispánságra oszlik, az 
egészből a jövedelem kétharmada jog szerint a király kincstárát illeti, s csak har-
madrész jut az ispánnak, és senki sincs a nagy kiterjedésű országban, aki a királyon 
kívül pénzt merészkedik veretni vagy vámot szedni.” (Ottó freisingi püspök, 1147) 
 

A kereskedőkről vagy kalmárokról: „Senki se vásároljon vagy adjon el valamit vásá-
ron kívül; ha valaki az intézkedés ellenére lopott dolgokból vásárol, mindnyájan 
vesszenek el, mind a vevő, mind az eladó, mind a tanúk. Ha pedig saját tulajdonukat 
árusítják (ti. a vásáron kívül), veszítsék el (az eladott) tárgyat, és az (azért fizetett) 
árat, és a tanúk ugyanannyit. ... Ha pedig vásárban történik az eladás, szerződést 
kössenek a bíró, a vámszedő és tanúk előtt, és ha a vásárolt dolog lopottnak 
bizonyul, a vevő ugyan – a bíró és a vámos tanúbizonysága alapján – szabaduljon 
meg, az eladót azonban a tanúk adják át.” (I. Szent László II. törvénykönyve)  
 
„III. Béla király jövedelem-kimutatása 1185 körül 
 
Pénzváltásból       60000 márka ezüst 
Sóból        16000 márka ezüst 
Vámokból, révekből és vásárokból    30000 márka ezüst 
Erdélyi hospesektől      15000 márka ezüst 
72 megyésispánságtól a királyt megillető kétharmad 25000 márka ezüst 
Megyésispánok ajándékai     10000 márka ezüst 
Királyné és fiai gazdag ajándékai    ezüst, selyemszövet, lovak 
A föld népe emellett teljesen ellátta a királyt élelemmel.”  

(tankönyvi táblázat) 
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„1. Zsidókat és szaracénokat vagyis izmaelitákat ezután nem állítunk kamaránk, a 
pénzverés, só, adók vagy más közhivatalok élére; sem valamely csalást nem köve-
tünk el, amely folytán ezek a keresztényeket elnyomhatnák.” (Az 1233. évi beregi 
egyezményből) 
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18. Az alábbi feladat a magyar haderő X–XV. századi átalakulásával kapcsolatos.  

Mutassa be ismeretei és a források segítségével a magyar hadszervezet főbb válto-
zásait, és tárja fel, hogy az egyes változások miként függnek össze a királyi hatalom 
társadalmi, gazdasági alapjaival!                         (hosszú) 

 
„[…] vállukon kopját hordanak, kezükben íjat tartanak, és amint a szükség megkí-
vánja, hol az egyiket, hol a másikat használják. Üldöztetés közben azonban inkább 
íjukkal szerzik meg az előnyt. A szétszóródó harci alakulatokban lelik kedvüket.” 
(Bölcs Leo: Taktika) 
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„[…] a kíséret széttelepített része a királyi várispánságokba került. A várispánsági 
népek egyik csoportja kiemelt helyzetű harcos volt, neve korábban miles, később 
várjobbágy.” (Részlet a Magyarország hadtörténete című műből, 1984) 
 

„Ha azonban az ellenség részéről jön sereg az országba, mindnyájan (a királyi 
szerviensek) egyetemlegesen menni tartozzanak.” (Az Aranybulla VII. cikkelye, 1222) 
 

„Ősi jogszokások szabják meg, hogy valamely báró vagy község mennyi lovast 
állítson ki a király szolgálatára, ha hadba megy.” (Matteo Villani, firenzei krónikás, Nagy 
Lajos kortársa) 
 

„[…] minden országlakó birtokos nemesünk minden 20 jobbágy után egy íjászt 
legyen köteles harcos módjára felszerelni, és e pogányok elleni háború alatt legyen 
köteles magával vinni a hadba.” (Zsigmond 1397. évi dekrétumából) 
 

„Mátyás az 1470-es évek végére mintegy harmincezer fős nehézlovas, könnyűlovas 
és gyalogos zsoldosból és királyi bandériumokból álló sereggel rendelkezett.” 
(Zsarnóczki Attila Mátyás király katonái című műve nyomán)  

„Nálunk a katonaság három fegyvernemre oszlik: ezek elejét e vértesek alkotják, akik 
minden negyedév után 15 aranyat kérnek. A második fegyvernem a könnyűlovasság, 
akiket huszároknak hívunk: ezek negyedévenként egy ló után tíz aranyat kérnek. Az 
egész gyalogságot, a puskásokat is, vértesek és pajzsosok veszik körül, éppúgy 
mintha azok bástya mögött állnának.”(Mátyás levele Veronai Gábor püspökhöz, 1481) 
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19. A feladat a XVIII. századi magyar történelemre vonatkozik.             (rövid) 
Fogalmazza meg a források és ismeretei segítségével, min alapult a magyar rendek 
és a Habsburg-udvar kapcsolata! Válaszában tárja fel, hogy a magyar rendek és 
Mária Terézia kapcsolatát miként befolyásolták az európai politikai viszonyok!  

 
„II.tc. 5.§. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtá-
val az öröklési jogon való utódlást e Magyarországban és koronájában. […]  felséges 
Osztrák Házának nőágára is és pedig első helyen a fent tisztelt most uralkodó 
legszentségesebb császári és királyi felségnek. 
III.tc. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége az ország s az ahhoz kapcsolt ré-
szek összes hű karainak és rendeinek minden, úgy hitlevélbe foglalt, mint bármely 
más jogait, szabadságait, kiváltságait s mentességeit és előjogait, az alkotott törvé-
nyeket s helybenhagyott szokásokat a jelen országgyűlés I. és II. törvénycikkelyének 
megfelelően … Kegyelmesen megerősíti s meg fogja tartani.” (Az 1723. évi törvé-
nyekből) 
 
„Magyarországról, a mi személyünkről, gyermekeinkről és a koronáról van szó. Min-
denkitől elhagyatottan egyedül a magyarok hűségéhez és régóta ismert áldozatkész-
ségéhez folyamodunk. Személyünk, gyermekeink, koronánk és a birodalom e végső 
veszedelmében kérjük a rendek haladéktalan segítségét.” (Mária Terézia beszéde a ren-
dekhez az 1741. évi országgyűlésen) 
 

„Miután a királyi felség a bajor választó törekvései és jogtalan igényei ellen, ki Felső-
Ausztriát francia segítséggel megtámadta, .... a magyarok ősi vitézségéhez fordult, és 
ezek védelmébe méltóztatott ajánlani szentelt személyét és felséges gyerekeit, a 
karok és rendek az 1723. 1. és 2. cikkek értelmében egyhangúlag életüket és vérüket 
ajánlják fel ....” (1741. LXIII. tc.) 
 

„Ő királyi szent felségének jóságos kijelentése alapján szentesíttetett, hogy Magyaror-
szág és a hozzákapcsolt részek karainak és rendeinek sarkalatos jogai, szabadságai, 
mentességei és kiváltságai, ... melyek őket mindenféle adózás alól fölmentik, sőt 
kiváltságaiknál fogva ősi szokás alapján abban is megerősítik, hogy telekkel semmi-
képpen ne járjon együtt közteher …” (1741. évi VIII. tc. ) 
 

„Egyedül Magyarországon nem tartottam célszerűnek bármilyen változtatás be-
vezetését, mert ott országgyűlésen kívül valamit megkísérelni a törvények szerint 
nem tanácsos.” (Mária Terézia) 
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20. A feladat a XIX. század első felének magyar történelmére vonatkozik.           (hosszú) 

Mutassa be a források és ismeretei alapján a nemesi társadalom gondolkodásmód-
ját, és a magyar nemesi társadalom rétegződését! Válaszában érintse az egyes 
rétegek politikai szerepét és sajátos életvitelét is! 

 
„[…] de itt nem egyesekről van szó, itt a szó azon halhatatlan, hódíthatatlan szellem-
ről van, mely századok óta most lánggal lobogva, majd hamu alatt emésztődve ég. És 
ezt nem zabolázza meg félelem, nem győzi le hatalom, ezt csak megszelídíteni lehet. 
Nem egyébbel pedig, csak oly közös érdekkel, mely a társadalom tagjait egyformán 
kösse a hazához, s az érdek csupán két szó: szabadság és tulajdon.” (Kölcsey Ferenc) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fóti Károlyi-kastély 
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„Vannak, hála az égnek, igen lelkes, nemes érzésű, mívelt eszű mágnásaink, de 
őszintén megvallva, bizony ritka madarak, ellenben van magyar mágnás, aki (bor-
zadva mondom) még csak magyarul sem tud. [...] Sok uralkodó fejedelemnél na-
gyobb birtokúak vannak, kik lelketlenül fecsérlik el jobbágyaik verítékéből gyűlt 
roppant jövedelmöket [...]” (Wesselényi leírása az arisztokráciáról) 
 

 
Nemesi kúria faluhelyen 

„Atyám fogalmai a társadalmi viszonyokról [...] de azon időben általánosan el voltak 
terjedve a magyar nemesség közt. Tisztességes állásnak csak a földbirtokosét tartotta, 
ki hivatalt nem visel, senkitől nem függ, ez az igazi úr. Különbséget itt nem tett a 
nagyobb vagy kisebb birtok, hanem legföljebb a család régisége; [...] inkább családi 
összeköttetéseknél adtak valamit [...] mert az egyenlőség érzete áthatotta az összes 
birtokos nemességet. [...] Egyébiránt azt, aki kormányhivatalt vállalt, nem tekintették 
többé jó hazafinak, csak megyei választott tisztség volt megegyeztethető a hazafiság-
gal. [...] A polgárság s a nemesség közt alig létezett tettleg a jus connubii [házasság]. 
De a nemesség [...] fölfelé is elzárkózott; aki mágnásokkal sokat társalkodott [...] vagy 
mágnásleányt vett el, azt fertálymágnásnak csúfolták; szóval a társaság élesen el volt 
különítve különböző osztályokra, melyek egymással érintkeztek, de soha egészen 
össze nem olvadtak.” (Pulszky leírása a birtokos nemesség szemléletéről) 

 

 
Kisnemesi lakóház 
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„A köznemesség legalsó, egyben legnagyobb tömegét [...] összefoglalóan kisnemes-
ségnek nevezzük. [...] Szegénységükre számos elnevezés utal: kurta, hétszilvafás, 
bocskoros, kapcás, félsarkantyús nemes, parasztnemes [...] a reformkorban már mind 
az ellenzék, mind a kormány rendszeresen felvonultatta a tisztújítások és országgyű-
lési követválasztások alkalmával az etetéssel-itatással korrumpált (megvesztegetett) 
kisnemesi tömegeket. [...]” (A kisnemesség jellemzői a Magyar Kódex leírása alapján) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 21 / 28 2005. május 21. 
0512 

Azonosító jel:           Történelem — emelt szint 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Elérhető Elért Szempontok pont 
Feladatmegértés 8  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 6  
Források használata 10  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 12  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 8  
Összpontszám 48  
  OSZTÓSZÁM 3 
Vizsgapont 16  

 
 
21. A feladat a két világháború közötti magyar kultúrpolitikával kapcsolatos.      (rövid) 

Mutassa be a forrásokra és ismereteire támaszkodva a klebelsbergi kultúrpolitika 
céljait, eredményeit és társadalmi támogatottságának okait! 

 
„T. Nemzetgyűlés! Szeretném a köztudatba belevinni, a trianoni béke következtében 
lefegyverzett Magyarországban a kultusztárca voltaképpen honvédelmi tárca is. Hon-
védelmi tárca olyan értelemben, hogy most elsősorban a szellem, a művelődés fegy-
vereivel kell védeni hazánkat, és ezekkel az eszközökkel kell mindig újból és újból 
bizonyítanunk a világ nemzetei előtt, hogy a magyar viszontagságos életének második 
ezer esztendejében is életképes, erős és hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság.” 
(Klebelsberg Kunonak a költségvetési vitában elhangzott felszólalásából, 1925) 
 
„A magyar nemzet jövőjébe vetett tántoríthatatlan hitéről és életerejéről azzal is tanú-
ságot tesz, hogy művelődési színvonalának emelése céljából elsősorban a mezőgaz-
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dasági népesség, különösen az Alföld tanyai lakosságának gyermekei részére népis-
kolákat létesít és (tantermeket és tanítói lakásokat) épít.” (1926. évi VII. törvénycikk 
1. §) 
„A polgári iskolának az a feladata, hogy a tanulót vallásos, erkölcsös és nemzeti 
szellemben gyakorlati irányú általános műveltséghez juttassa és ezzel közvetlenül a 
gyakorlati életre, vagy pedig a középfokú szakiskolákra előkészítse. A polgári 
leányiskola feladata azonfelül művelt, magyar polgári háziasszony nevelése.” (1927. 
évi XII. tc. 1. §) 
 

„Mert miből fakadt mindaz, amit tettem? Egy politikai alapmeggyőződésből, abból, 
hogy mostani helyzetünk javulását, sorsunk jobbra fordulását csak attól várhatjuk, 
hogy művelődési téren fajsúlyosabbak leszünk, s hogy ezt a világ irányadó nemzetei 
elismerjék. [...] Lehetséges egy másik alternatíva is, amelyre a magyar nemzet nem is 
mer gondolni, az, hogy kitörölnek bennünket az önálló nemzetek sorából. Ha kultúr-
fölényünket elveszítjük, ez be is fog következni. Ez adta meg nekem a kétségbeesés 
elszántságát, hogy küzdjek azért, hogy a nemzet minél szélesebb rétegeit hassa át az 
a végzetszerű meggyőződés, hogy lenni és művelődni, vagy nem lenni ez nálunk 
teljesen egyértelmű! Meggyőződéses embert el lehet pusztítani, de meggyőződésétől 
eltávolítani nem lehet!”– (Klebelsberg beszéde a szegedi egyetem professzori kara előtt 
1931-ben) 
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22. A feladat a Kádár-korszakkal kapcsolatos.             (hosszú) 

Mutassa be a források és ismeretei alapján a Kádár-korszak gazdaságpolitikájának 
célkitűzéseit és alakulását az 1970-es évektől a rendszerváltozásig! Válaszában tér-
jen ki a gazdaságpolitikai szándékok és az életszínvonal alakulásának problémájá-
ra, valamint a nemzetközi gazdasági környezet szerepére és jellemzőire! 

 
Kronológia: 

1968      az új gazdasági mechanizmus bevezetése, 
1972      a reform leállítása, 
1973      első olajárrobbanás, 
1979      újrakezdődnek a gazdasági reformok, 
1980      Magyarország belépése a Nemzetközi Valutaalapba és a Világbankba, 
1982      Magyarország közel kerül a fizetésképtelenséghez, 
1985      Ellenzéki találkozó Monoron. 
 

„Ha a munkások elé kizárólag takarékossági intézkedésekkel és más csökkenési és 
visszavonási motívumokkal állunk, be fog következni egy dermedtség és a dolgozók 
csüggedése… Nem lehet szocializmust építeni úgy, hogy közben a dolgozók élet-
színvonala csökkenjék.” (Kádár János, 1957) 

„1968. január 1-jével bevezetett új gazdasági mechanizmust érdeklődéssel várta a 
közvélemény. A vállalatok nagyobb önállóságot kaptak, a kormányzat csupán terv-
számokat határozott meg. A gazdálkodó egységek maguk dönthettek a termelésről, a 
bérezésről és az értékesítésről. … Az új mechanizmus legfontosabb következménye, 
hogy lehetővé tette a második gazdaság kialakulását, … valamivel szabadabb teret 
adott a magángazdaságnak és a munkaerő mozgásának.  (tankönyvi szöveg) 
 

„A Politikai Bizottság megállapítja, hogy a másodlagos gazdaságban általában hasz-
nos tevékenység folyik: hiányokat pótol, fejlődésünk fontos pótlólagos forrása. A reá-
lisan jelentkező igények, szükségletek egy részét – a szocialista szektor mellett – a 
másodlagos gazdaság elégíti ki.” (Részlet az MSZMP KB PB a második gazdaságról szóló 
határozatából, 1980) 
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A nemzeti jövedelem évi átlagos növekedési üteme, 1950–1990 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magyar társadalom hangulatváltozása 1981–1988 között 
A Nyugathoz viszonyítva Magyarország áll jobban  

(válaszolók %-ában) 
 1981 1986 1988 
A dolgozók érdekeinek védelme 93 89 46 
Az egészségügyi ellátás színvonala 90 66 47 
A társadalom erkölcsi színvonala 88 81 50 
A családok kiegyensúlyozott élete 86 73 36 
Egyenlő esélyek az érvényesülésre 78 69 38 
A véleménynyilvánítás szabadsága 74 67 43 
A pénz értékének állandósága 66 41   6 
A lakáshoz jutás lehetősége 63 39 16 
Az anyagi jólét 46 29 10 
Az árubőség 44 34 18 

Külföldi adósságállomány 
(milliárd dollár) 

Év Bruttó Nettó 
1975 4 199 2 000 
1977 6 253 3 580 
1978 9 468 6 141 
1984 10 983 6 549 
1985 13 955 8 046 
1987 19 584 13 683 

Világpiaci árváltozások    árindex    1972 = 100 
 1974 1975 1978 1979 1980 
Kőolaj 455 455 532 773 1336 
Szén 224 263 279 295 334 
Vasérc 145 182 155 185 222 
Alumínium 130 149 222 258 306 
Gabona 262 222 224 267 311 
Hús 124 135 182 216 223 
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„Sajnos azonban nem fejlődött ki az emberek öntudata. Jobban akarnak élni. Éppen 
ezért van szükség az érdekeltségre. Ha valaki tisztességesen dolgozik, legyen neki 
háza, hétvégi háza, gépkocsija.” (Kádár János bizalmas beszélgetése Gorbacsovval 1985) 
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